CHAINWAY BIO
Kædesavsolie
ANVENDELSE

EGENSKABER

ChainWay Bio anbefales til brug året rundt til fælde- og
skæresave i fældningsmaskiner samt til motorsave.

ChainWay Bio er en rapsoliebaseret savkædeolie med
særdeles god vedhæftningsevne. Rapsolien har et
naturligt højt viskositetsindex, som gør den mindre
temperaturafhængig end en mineraloliebaseret
savkædeolie.

Produktet kan blandes med alle typer savkædeolie, både
mineraloliebaseret og vegetabilsk.
Lavest anbefalede opbevaringstemperatur er -20°C.

Olien nedbrydes hurtigt og nemt i naturen og er således
skånsom mod skoven og jorden. Den giver også et
forbedret arbejdsmiljø med mindsket hudirritation.

FORDELE

Rapsoliens høje raffineringsgrad betyder, at olien er
meget stabil og tåler lang opbevaringstid.

ChainWay Bio er en vegetabilsk savkædeolie med
særdeles gode vedhæftnings - og smøreegenskaber til
brug året rundt. Den er skånsom mod miljøet og giver
gode arbejdsmiljøforhold.

MILJØFAKTA
Nedbrydelighed:
Biologisk let nedbrydelig ifølge OECD 301, CEC-L-33-A93
Toksicitet:
Toksicitet for vandorganismer er lav
EC 50 (48h) >100 mg/l SS028180

TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER

METODE

ENHED

ISO VG
Densitet ved 15 °C
Viskositet ved 40 °C
Viskositet ved 100 °C
Viskositetsindex
Laveste flydetemperatur
Flammepunkt COC

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C

68
922
64
14,6
242
-39
250

HÅNDTERING OG BRUG
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Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende
hudkontakt
med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.
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